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Vysielač diaľkového ovládania typu Mini 
 
-  malý kompaktný vysielač diaľkového ovládania so širokým rozsahom použitia 
-  jednoduché ovládanie jednou rukou 
-  externá alebo interná anténa 
-  podľa vyhotovenia 1 až 6 tlačidiel + Štart a Stop 
-  LED indikátor stavu batérie 
-  dosah 50 m, s externou anténou 100 m  
-  možnosť pripnutia na opasok 
-  súčasťou dodávky je nabíjačka s 2 akumulátormi                                                                            V1                           V2 / V3 

 
Rozsah frekvencií 434 MHz (na požiadavku možnosť iných rozsahov) 

Vysokofrekvenčný výkon <10mW 

Adresovanie 20 bit (1 Milión adries) 

Rozsah prac. teplôt -25...+70 ºC 

Doba prevádzky  viac ako 20 h na 1 nabitie  (pri 100% využití) 

Stupeň krytia IP 65 

Rozmery 125x69x50 mm (s internou anténou) 

 225x69x50 mm (s externou anténou) 

Hmotnosť 220 g 

Napájanie  3,6 VDC 

 
-  najvhodnejšie použitie s prijímačmi RX-CP, RX-14, RX-ES-BUS 
-  podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu HETRONIC 1.4.  

 
 
 
 
 
Vysielač diaľkového ovládania typu Pocket 
 
-  malý kompaktný vysielač diaľkového ovládania so širokým rozsahom použitia 
-  podľa vyhotovenia 2 až 6 tlačidiel + Štart a Stop 
-  veľmi výhodná cena 
-  jednoduché ovládanie jednou rukou 
-  interná anténa 
-  LED indikátor stavu batérie 
-  dosah 30 m 
-  možnosť pripnutia na opasok 
-  jednoduché externé nastavenie parametrov pomocou PC 
-  súčasťou dodávky sú 3 štandardné batérie AA. 

 
Rozsah frekvencií 869/915 MHz (na požiadavku možnosť iných rozsahov) 

Vysokofrekvenčný výkon <3mW 

Adresovanie 20 bit (1 Milión adries) 

Rozsah prac. teplôt -25...+70 ºC 

Doba prevádzky  viac ako 500 h bez výmeny batérií  

Stupeň krytia IP 65 

Rozmery 125x70x35 mm  

Hmotnosť 160 g 

Napájanie  3 x 1,5 VDC 

 
-  najvhodnejšie použitie s prijímačmi  RX-MFSHL 
-  podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu HETRONIC 1.4. 
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